OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
PROGRAM ROZVOJA OBCE ŽUPKOV
pre obdobie 2014 - 2020
podľa prílohy č. 2 zákona EIA
I. Základné údaje o
obstarávateľovi
1. Názov
2. Identifikačné číslo
3. Adresa sídla
4. Meno, priezvisko, adresa,
telefónne číslo a iné kontaktné
údaje oprávneného zástupcu
obstarávateľa
5. Meno, priezvisko, adresa,
telefónne číslo a iné kontaktné
údaje kontaktnej osoby, od ktorej
možno dostať relevantné informácie
o strategickom dokumente, a miesto
na konzultácie
II. Základné údaje o strategickom
dokumente
1. Názov
2. Charakter

3. Hlavné ciele

Župkov
00321133
Župkov 12, 966 71 Župkov
Ing. Ján Tomáš
Obecný úrad Župkov
Župkov 12
966 71 Horné Hámre
Spracovateľ PHSR
Mgr. Pavol Kalmár
Mateja Hrebendu 144/6
985 05 Kokava nad Rimavicou

Spracovateľ oznámenia
Martin Gregor
Gregor@prorozvoj.eu
+421 902 736 875

PHSR obce Župkov
Strednodobý strategický dokument obce na lokálnej úrovni

1. Budovanie technickej infraštruktúry
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

Opatrenie:
infraštruktúry

Budovanie

a rozvoj

občianskej

Výstavba 20 domových jednotiek
Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku
Rekonštrukcia cintorína - rozšírenie a oplotenie
Opatrenie:
infraštruktúr

Budovanie a rozvoj kultúrno-spoločenskej

Rekonštrukcia, modernizácia a dovybavenie telocvične
Vybudovanie multifunkčného ihriska
Opatrenie:

Budovanie a rozvoj školskej infraštruktúry

Dovybavenie základnej školy - vybudovanie chemickej a
fyzikálnej učebne
Dovybavenie materskej školy - zariadenie, audiovizuálna
technika, výdajňa jedla
Úprava školského a športového areálu
Opatrenie:

Budovanie a rozvoj verejnej infraštruktúry

Dobudovanie vodovodu
Dobudovanie kanalizácie
Vybudovanie parkovísk
Dobudovanie osvetlenia
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1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.5

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

Budovanie a modernizácia ostatnej verejnej infraštruktúry
Vybudovanie ČOV pre domovú výstavbu
Rozšírenie a modernizácia obecnej ČOV
Opatrenie:
infraštruktúry

Budovanie

a

revitalizácia

obecnej

Revitalizácia centra obce
Rekonštrukcia, modernizácia obecného úradu
Rekonštrukcia autobusových zastávok
Dobudovanie a údržba miestnych komunikácií
Dobudovanie a údržba miestnych chodníkov

2. Rozvoj ľudských zdrojov
2.1 Opatrenie: Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a zamestnanosti v
obci
2.1.1 Realizácia vzdelávacích a motivačných programov
2.1.2 Realizácia projektov aktivizácie
2.1.3 Realizácia projektov zamestnanosti
2.2

Opatrenie:
Zvýšenie kultúrno-spoločenskej a športovej
úrovne života v obci

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Realizácia kultúrno-spoločenských podujatí
Realizácia športových podujatí
Podpora folklóru
Podpora tradícií a zvykov

3. Sociálno-ekonomický rozvoj obce
3.1 Opatrenie:
Rozvoj
sociálnej
starostlivosti
o starých, nevládnych a sociálne vylúčených občanov
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Zavedenie systému sociálnej starostlivosti v obci –
opatrovateľská služba
Realizácia projektu terénnej sociálnej práce
Realizácia komunitnej práce

3.2

Opatrenie:

3.2.1
3.2.2

Tvorba prostredia pre podnikanie a investorov
Realizácia projektov spolupráce s podnikateľmi

Podpora rozvoja podnikania v obci

4. Ochrana a tvorba životného prostredia
4.1 Opatrenie: Podpora ochrany životného prostredia v obci
4.1.1 Odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu
4.1.2 Vybudovanie kompostoviska a zberného dvora
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4.1.3

Skvalitnenie zberu odpadu

4.2

Opatrenie:
obci

4.2.1
4.2.2

Vybudovanie oddychových zón
Budovanie a ochrana zelene

Rozvoj a budovanie životného prostredia v

5. Rozvoj turizmu a cestovného ruchu
4.3
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

Opatrenie:

Budovanie turistickej infraštruktúry

Vybudovanie náučného chodníka Tetradymit – ďalší
výskum
Dobudovanie/rekonštrukcia cyklotrasy
Zachovanie kultúrneho dedičstva – projekt Drevenička
Cintorín tureckých vojakov - archeologický prieskum

5.2

Opatrenie:
Rozvoj
a cestovného ruchu

služieb

v

5.2.1
5.2.2
5.2.3

Rozvoj služieb cestovného ruchu
Rozvoj a skvalitnenie ubytovacích služieb
Turistické informačné centrum

oblasti

turizmu

6. Podpora propagácie a informovanosti obce
5.3

6.1.1
6.1.2
6.2

6.2.1
6.2.2

Opatrenie:
Tvorba propagácie a podmienok pre
efektívnu
informovanosť
medzi
obyvateľmi
obce, samosprávou a inými subjektmi
Skvalitnenie poskytovania informácií na verejných
tabuliach
Tvorba a vydanie propagačných materiálov pre obyvateľov
Opatrenie:
Tvorba propagácie a podmienok efektívnej
informovanosti pre turistov a návštevníkov obce
Tvorba propagačných materiálov pre návštevníkov
a turistov
Programy rozvoja informačného systému v obci a regióne
pre oblasť turizmu

Strategický cieľ:
„Strategickým cieľom obce Župkov do roku 2020 s výhľadom do
roku 2022 je zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce, zvýšiť jej
atraktivitu a kvalitu života občanov obce prostredníctvom priorít a
opatrení zameraných na rozvoj technickej infraštruktúry, rozvoj
ľudských zdrojov, ekonomický a sociálny rozvoj, ochranu a
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budovanie životného prostredia a zvýšenie propagácie a
informovanosti.“
4. Obsah (osnova)

5. Uvažované variantné riešenia
zohľadňujúce ciele a geografický
rozmer strategického dokumentu
6. Vecný a časový harmonogram
prípravy a schvaľovania
7. Vzťah k iným strategickým
dokumentom

ÚVOD
Vízia obce
METODICKÁ ČASŤ
ANALYTICKO-STRATEGICKÁ ČASŤ
PROGRAMOVO-REALIZAČNÁ ČASŤ
FINANČNÉ A PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE REALIZÁCIE PHSR
ZÁVER
Prílohy PHSR
PHSR Župkov bol vypracovaný len v jednom riešení
Nie je definovaný
EURÓPA 2020
Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR na roky 2014 – 2020
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Banskobystrického
samosprávneho kraja (BBSK) na roky 2014 - 2020
Obecné zastupiteľstvo

8. Orgán kompetentný na jeho
prijatie
9. Druh schvaľovacieho dokumentu Strednodobý strategický dokument
III. Základné údaje o
predpokladaných vplyvoch
strategického dokumentu na
životné prostredie vrátane
zdravia
1. Požiadavky na vstupy
Opatrenie 1.1: záber pozemkov (str. 60)
Opatrenie 1.4: Aktivity 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 – Dobudovanie technickej
infraštruktúry, ktorá bude spĺňať hygienické štandardy (str. 60)
Aktivita 1.4.4 – Energetická úspora
Aktivita 1.4.6 – Zlepšenie stavu odvádzania odpadových vôd
2. Údaje o výstupoch

3. Údaje o priamych a nepriamych
vplyvoch na životné prostredie

Výstupmi jednotlivých projektov bude zlepšovanie stavu TI a DI
z prihliadnutím na elimináciu negatívnych dopadov na ŽP. Obec plánuje
dobudovať kompletnú sieť TI, ktorá bude v súlade s hygienickými
štandardmi, odstránenie nelegálnych skládok odpadu, vybudovanie
kompostoviska a zberného dvora, ktoré pomôžu sústrediť odpad na jedno
miesto. Odpad, ktorý je možné biologicky rozložiť bude umiestnený
v kompostovisku, čo má pozitívny vplyv z hľadiska separácie jednotlivých
druhov odpadov.
Vybudovanie ČOV bude riešená pre domovú výstavbu v obci pre potrebu
úpravy odpadovej vody, ktorá bude zodpovedať hygienickým štandardom
a štandardom pre jej spracovanie a ďalšie využitie.
Z pohľadu dopadov aktivít PHSR Župkov na životné prostredie sú
jednotlivé rozvojové zámery opísané tak, aby spĺňali aktuálne štandardy
a boli v súlade s ochranou životného prostredia. Obec Župkov má v pláne
realizovať opatrenia, ktoré zlepšia stav ŽP v intraviláne ale aj extraviláne
obce.
Aktivity súvisiace s dobudovaním TI a DI v obci Župkov budú mať
výrazný dopad na kvalitu života v obci. V súlade s týmito zámermi má
obec v pláne revitalizáciu verejných priestorov v intraviláne (Opatrenie
1.5, str.74). Žiadna z aktivít nemá priamy negatívny vplyv na životné
prostredie. Pri niektorých projektových zámeroch môže vzniknúť
krátkodobé dočasné pôsobenie negatívnymi prvkami (hlučnosť, prašnosť),
ktoré budú ale po ukončení prác súvisiacich z projektom eliminované.
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4. Vplyv na zdravotný stav
obyvateľstva

5. Vplyvy na chránené územia
[napr. navrhované chránené vtáčie
územia, územia európskeho
významu, európska sústava
chránených území (Natura 2000),
národné parky, chránené krajinné
oblasti, chránené vodohospodárske
oblasti a pod.] vrátane návrhu
opatrení na ich zmiernenie
6. Možné riziká súvisiace s
uplatňovaním strategického
materiálu

7. Vplyvy na životné prostredie
presahujúce štátne hranice
IV. Dotknuté subjekty

Ďalším zámerom obce je vybudovanie a ochrana zelene, ktorá prispeje
k zlepšeniu stavu obce z pohľadu hygienického, kultúrneho a estetického
(str. 64)
Výrazné zvýšenie kvality života obyvateľov, zvýšenie komfortu v obci,
zvýšenie hygienického štandardu, zvýšenie dostupnosti základných prvkov
dopravnej a technickej infraštruktúry, zvýšenie estetického vnímania
verejných priestranstiev, zlepšenie využiteľnosti odpadových vôd
vyprodukovaných domácnosťami.
Chránená krajinná oblasť: CHKO Ponitrie
Výmera: 37 665,4100 ha
Územie s 2. Stupňom ochrany
Prítomnosť chránenej krajinnej oblasti a potreba zvýšenej ochrany územia
ovplyvňuje zákonite aj spoločensko-hospodársku činnosť v obci, ktorá sa
prejavuje hlavne v možnosti zakladania len ekologicky bezchybných
prevádzok a obmedzených možnostiach hospodárskeho využívania
okolitých lesných porastov, vodných tokov a okolitej pôdy. Všetky hlavné
ciele a k nim prislúchajúce rozvojové aktivity boli stanovené v súlade s
ochranou tejto oblasti.
Mnoho opatrení, ktoré má obec v pláne realizovať, počítajú so záberom
pozemkov. Je ale pozitívnym prvkom, že vlastníctvo pozemkov, ktoré
obec plánuje využiť na ďalší rozvoj je vo vlastníctve obce. Pri výstavbe
resp. dostavbe prvkov technickej a dopravnej infraštruktúry môže dôjsť ku
krátkodobému vzniku negatívnych javov (hlučnosť, prašnosť, obmedzenie
dopravy atď.). Tieto faktory sú ale krátkodobé a rozvojové aktivity, ktoré
má obec v pláne realizovať prinesú pozitívne účinky na ŽP.
Obec sa nenachádza v pohraničnej oblasti. Vplyv jednotlivých aktivít na
mimoštátne územie nebol zaznamenaný.

1. Vymedzenie dotknutej verejnosti 1. Obyvatelia obce Župkov
2. Miestne záujmové združenia
vrátane jej združení
Názov združenia:Rodičovské združenie pri Základnej škole Župkov s MŠ
18
Sídlo:ZŠ a MŠ, Župkov 18, 96671 Župkov, Slovenská republika
IČO:42011761
Dátum vzniku: 22.02.2007
Názov združenia:Občianske združenie VTÁČNIK pri Základnej škole
Župkov
Sídlo:ZŠ, Župkov 18, 96671 Župkov, Slovenská republika
IČO:37953273
Dátum vzniku:05.04.2004
Názov združenia:Telovýchovná jednota Partizán Župkov
Sídlo:Župkov 12, 96671 Župkov, Slovenská republika
IČO:14222485
Dátum vzniku:16.07.1990

2. Zoznam dotknutých subjektov

3. Fyzické osoby – podnikatelia
4. Právnické osoby
5. Hasičský zbor
Nie sú známe žiadne priamo dotknuté subjekty navrhovanými aktivitami.
Priorita 6, opatrenie 6.1 aktivita 6.2.2 Programy rozvoja informačného
systému v obci a regióne pre oblasť turizmu, počíta so zapojením
ostatných obcí v regióne, no navrhovaná činnosť nevplýva na ŽP
v negatívnom ani pozitívnom zmysle.
Zoznam dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, zoznam
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3. Dotknuté susedné štáty
V. Doplňujúce údaje
1. Mapová a iná grafická
dokumentácia (napr. výkres širších
vzťahov v mierke primeranej
charakteru a pôsobnosti
strategického dokumentu)
2. Materiály použité pri
vypracovaní strategického
dokumentu

ostatných okolitých obcí, prípadne podnikateľských a hospodárskych
subjektov, ak ich záujmy budú pravdepodobne dotknuté.
Nie sú dotknuté žiadne susedné štáty žiadnou z navrhovaných aktivít
Geografická charakteristika obce (str. 22)
Lokalizácia obce v rámci okresu Žarnovica (str. 23)

PHSR Župkov str. 110
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

CD: Štatistický úrad SR – Krajská správa v Banskej Bystrici
CD: Obce Banskobystrického kraja v roku 2011
ENTIRE – 02/2013, Ako na nové programové obdobie?, magazín
Národná stratégia regionálneho rozvoja SR 2014 - 2020
Národný strategický referenčný rámec SR 2007 – 2013
Partnerská dohoda SR na roky 2014 –2020 – návrh
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011. Štatistický úrad SR,
2012
Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 539/2008Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
http://e-obce.sk
http://www.obce.info
http://www.statistics.sk
http://www.zrsr.sk/zr_prev.aspx
http://www.orsr.sk/search_sidlo.asp
http://www.ives.sk/registre/
http://www.vs.sk/heraldreg/
http://mikroregion.oma.sk/
Štatistický úrad SR – Krajská správa v Banskej Bystrici
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žarnovica
Obecný úrad Župkov
Iné právnické a fyzické osoby
Vlastné zdroje z prieskumu

VI. Miesto a dátum vypracovania Bratislava, 5.3.2016
oznámenia
VII. Potvrdenie správnosti
údajov
1. Meno spracovateľa oznámenia.
Martin Gregor, www.prorozvoj.eu
2. Potvrdenie správnosti údajov
oznámenia podpisom oprávneného
zástupcu obstarávateľa, pečiatka.

Starosta obce.

Povinnou prílohou je vlastný nový alebo zmenený (z pôvodného PHSR) dokument PRO
s jeho prílohami.
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